Codul de conduită
pentru partenerii de afaceri

Siguranța

Integritatea

Durabilitatea

AzkoNobel își desfășoară activitatea pe baza valorilor sale fundamentale privind Siguranța,
Integritatea și Durabilitatea. Ne așteptăm ca partenerii noștri de afaceri să facă același lucru.
Prezentul Cod explică aceste valori fundamentale și specifică așteptările AzkoNobel. Acesta
ilustrează valorile noastre.

Ne așteptăm ca partenerii noștri de afaceri să respecte toate legile și
reglementările aplicabile activităților pe care aceștia le desfășoară pentru
AkzoNobel. Ne așteptăm ca aceștia să aplice valorile stipulate în prezentul Cod
sau să aplice valori echivalente. Dacă orice parte a Codului este neclară, aceștia
trebuie să solicite explicații de la persoana de contact din cadrul AkzoNobel.
Nerespectarea prezentului Cod poate atrage măsuri ce includ încetarea relației
de afaceri.
Confirmăm că respectăm valorile fundamentale ale acestui Cod.
Nume
Numele Companiei
Data

Semnătura

Siguranța
Siguranța persoanelor

Locul de muncă pus la dispoziție de partenerii noștri de afaceri trebuie să fie
sigur. Angajaților și contractanților trebuie să li se aducă la cunoștință regulile
de siguranță și aceștia trebuie instruiți să le aplice în permanență la serviciu,
în cursul vizitelor la sediul clienților sau în deplasări. Este implementat un proces
de gestionare a incidentelor de siguranță.

Siguranța proceselor

Este important ca partenerii noștri de afaceri să evalueze și să controleze
sistematic riscurile operaționale asociate cu pericolele, vătămările corporale,
deșeurile sau daunele rezultate din activitățile pe care aceștia le desfășoară
pentru noi, precum cercetarea, fabricația și transportul. Angajații și contractanții
acestora trebuie să respecte procedurile de siguranță, iar riscurile și incidentele
de siguranță trebuie raportate și controlate cu promptitudine.

Siguranța produselor

Partenerii noștri de afaceri trebuie să respecte reglementările privind siguranța
produselor, să eticheteze produsele în mod corect și să comunice cerințele
referitoare la manipularea produselor. Persoanele expuse la produse fabricate
pentru și furnizate către AzkoNobel trebuie să fie protejate de expunerea la
substanțe periculoase. Produsele furnizate către AzkoNobel și materiile prime
utilizate în fabricația acestor produse îndeplinesc toate cerințele de reglementare
aplicabile cu privire la produse.

Integritatea
Conduita de afaceri onestă

Ne așteptăm ca toți partenerii noștri de afaceri să își desfășoare activitatea cu
corectitudine și integritate. Aceștia nu vor oferi, promite, da, accepta sau solicita
bani, cadouri sau alte avantaje ca stimulente pentru a întreprinde activități ilegale
și neadecvate. Prevederea de față include și efectuarea plăților de facilitare.
Plățile de facilitare sunt plăți efectuate pentru a determina funcționarii să realizeze
activitățile de rutină pe care au obligația de a le îndeplini.
Angajarea într-o tranzacție de afaceri cu sau pentru AzkoNobel sau acceptarea
anumitor termeni și condiții nu poate fi influențată prin cadouri sau divertisment.
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Conformitatea

CODUL DE CONDUITĂ PENTRU PARTENERII DE AFACERI

Concurența corectă

Partenerii noștri de afaceri au o conduită concurențială corectă și respectă legile
cu privire la concurență și antitrust. Aceștia nu se angajează în contracte sau
practici care au un efect restrictiv asupra concurenței, cum sunt fixarea prețurilor,
alocarea cotelor de piață sau abuzarea de o poziție dominantă. Nu oferă produse
sau servicii către sau în numele AzkoNobel într-o manieră înșelătoare.

Controalele comerciale

Este esențial ca partenerii noștri de afaceri să respecte reglementările privind
controlul exporturilor pentru activitățile pe care le desfășoară și pentru AkzoNobel
și să ofere informații exacte și corecte în acest sens către AkzoNobel, autoritățile
vamale și alte autorități atunci când li se solicită acest lucru. Aceștia identifică și
gestionează restricțiile comerciale aplicabile activității desfășurate în legătură cu
noi, inclusiv cele privind țările și părțile sancționate.

Proprietatea intelectuală și informațiile confidențiale

Ne așteptăm ca partenerii noștri de afaceri să respecte drepturile de proprietate
intelectuală, inclusiv pe cele ale AzkoNobel. Trebuie să existe măsuri adecvate
pentru prevenirea divulgării sau utilizării neautorizate a informațiilor confidențiale
ale AzkoNobel care le sunt puse la dispoziție.

Datele cu caracter personal

Partenerii noștri de afaceri protejează datele cu caracter personal ale angajaților
AzkoNobel și utilizează aceste date numai în scopuri de afaceri legitime și
autorizate. Aceștia trebuie să specifice clar modul în care colectează, utilizează
sau distribuie datele cu caracter personal. Iau măsurile de securitate adecvate
pentru protecția datelor.

Conflictul de interese

Deciziile luate de angajații partenerilor noștri de afaceri cu privire la tranzacțiile
de afaceri cu AzkoNobel nu pot fi influențate de interese personale sau private.
Relațiile personale sau de prietenie cu un angajat al AzkoNobel nu pot fi utilizate
pentru a influența judecata în materie de afaceri a angajatului. Dacă un angajat
este rudă cu un angajat al AzkoNobel, iar acest fapt poate reprezenta un posibil
conflict de interese într-o tranzacție sau într-o relație de afaceri, partenerii noștri
de afaceri trebuie să divulge acest fapt către AzkoNobel sau să se asigure că
angajatul AzkoNobel face acest lucru. Partenerii noștri de afaceri nu oferă sprijin
financiar sau de altă natură partidelor politice pentru a influența tranzacțiile cu
sau pentru AzkoNobel.

Tranzacționarea acțiunilor

Partenerii noștri de afaceri nu pot tranzacționa valori mobiliare utilizând informații
confidențiale primite de la AzkoNobel și nu pot încuraja alte persoane să facă
acest lucru.

Resursele companiei

Dacă utilizează sau au acces la resursele AzkoNobel, inclusiv resurse umane,
sisteme, rețele și unități, partenerii noștri de afaceri trebuie să utilizeze aceste
resurse în mod corect, în conformitate cu instrucțiunile AzkoNobel și numai
în scopurile de afaceri vizate.

Păstrarea evidențelor

Ne așteptăm ca partenerii noștri de afaceri să păstreze evidențe corecte,
complete și la zi ale tranzacțiilor cu AzkoNobel. Aceste evidențe trebuie să fie
păstrate în conformitate cu legislația aplicabilă.

Prevenirea fraudei

să fie înregistrate în mod adecvat și supuse evaluării. Orice posibilă fraudă care ar
putea afecta AzkoNobel trebuie să fie raportată imediat prin procedura SpeakUp!.
Aici găsiți mai multe informații: EthicsPoint – AkzoNobel.

Comunicarea corectă

Comunicarea precisă și promptă cu noi este esențială pentru o relație puternică.
Partenerii noștri de afaceri nu vor divulga informațiile noastre confidențiale fără
permisiune. Aceștia iau în considerare cu prudență comunicările de afaceri și se
asigură că respectă standarde înalte. Nu vor emite comunicate de presă cu privire
la noi, produsele noastre sau relația noastră de afaceri fără aprobarea noastră.

Durabilitatea
Drepturile omului

Partenerii noștri de afaceri recunosc drepturile omului pentru toate persoanele,
așa cum se specifică în Declarația universală a drepturilor omului și în Principiile
directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului. Aceștia își asumă
răspunderea de a evita încălcarea drepturilor omului și de a remedia impactul
asupra drepturilor omului, dacă este cazul, rezultat din activitățile prestate pentru
noi și din produsele fabricate pentru noi.

Relațiile de angajare

Angajații contractați și păstrați în câmpul muncii ai partenerului de afaceri
trebuie să fie adecvați pentru postul respectiv. Partenerii noștri de afaceri sunt
dedicați aplicării principiilor cuprinse în Declarația cu privire la principiile și
drepturile fundamentale la locul de muncă a Organizației Internaționale a Muncii
(OIM). Persoanele nu sunt angajate împotriva voinței lor, transportate în scopul
exploatării, ținute în sclavie sau servitute și nici private de drepturile lor. Cerințele
privind vârsta minimă legală prevăzute în convențiile relevante ale OIM și în legile
țărilor în care de desfășoară activități sunt respectate și copiii cu vârsta mai mică
de 16 ani nu sunt angajați.
Persoanele cu care partenerii noștri de afaceri tranzacționează sunt tratate cu
demnitate și respect. Partenerii noștri de afaceri nu hărțuiesc și nu discriminează
pe motiv de cultură, naționalitate, rasă, religie, sex, preferințe politice, dizabilitate,
asociere, orientare sexuală sau vârstă.
Orele de lucru și remunerația trebuie să respecte legislația și totodată să fie
corecte și juste. Orele suplimentare sunt compensate și concediul este oferit
după cum este necesar. Drepturile individuale la libertatea de opinie și asociere,
inclusiv dreptul la negociere colectivă, sunt respectate.

Mediul înconjurător și comunitatea

Partenerii noștri de afaceri respectă toate legile relevante cu privire la protecția
mediului și se asigură că dețin toate autorizațiile necesare. Aceștia sunt dedicați
utilizării eficiente a materiilor prime, energiei și altor resurse naturale, reducând
la minim deșeurile, emisiile și zgomotul. Îi preocupă comunitățile în care își
desfășoară activitatea și ascultă îngrijorările acestora.

Reclamațiile

Partenerii noștri pun la dispoziția angajaților lor și a altor părți interesate un
mecanism de semnalare a îngrijorărilor cu privire la încălcarea sau posibila
încălcare a legislației și a valorilor prevăzute în prezentul Cod. Aceste îngrijorări vor
fi adresate într-un mod corect și transparent. Partenerii noștri de afaceri protejează
confidențialitatea persoanelor care semnalează îngrijorări și interzic represaliile
împotriva acestora.

Conformitatea subcontractanților

Părților contractate de partenerii noștri de afaceri în numele AzkoNobel
sau în scopul prestării de activități în beneficiul AzkoNobel li se vor aduce la
cunoștință valorile din prezentul Cod, iar acestea vor avea obligația de a acționa
în conformitate cu principiile respective.

Partenerii noștri de afaceri trebuie să efectueze controale interne pentru a detecta,
a preveni și a reacționa la cazurile de fraudă și spălare de bani. Tranzacțiile trebuie
Prezentul Cod cuprinde cerințele generale aplicabile tuturor partenerilor de afaceri sau afiliaților grupului AzkoNobel. Prevederile contractuale specifice
cu un standard superior prevalează asupra prezentelor cerințe generale. În cazul unui conflict între legislație și prezentul Cod, legislația prevalează.
© 2020 Akzo Nobel N.V. Toate drepturile rezervate.

AN_204757_071221

Partenerii noștri de afaceri nu oferă angajaților AzkoNobel cadouri sau divertisment
cu valoare mai mare decât o valoare modică. Aceștia nu oferă angajaților noștri
bani sau echivalente de numerar, cum ar fi carduri cadou, și în niciun caz în timp
ce acționează în numele AzkoNobel, cu excepția cazului în care acest lucru este
în conformitate cu Regulile și procedurile programelor de stimulente pentru clienți
ale AzkoNobel.

